ביקרכו
הרריצמכים
להסתובב
של הזוכים הישראלים
בפרסינובל ,להציץ
הנשיא
לביתו הפרטי של
בין

המעבדות

הראשון :מכון ויצמן
ברחובות

שורה

מציע

סיורים מעניינים
קפה

סיור

בגינה

של

ויש גם

היפה

מרים

קוץ

ברחובות הוא

ביקור במכון ויצמן

הבינלאומי ,והוא בנוי על

הזדמנות לראות

היסטוריהישראלית ,פלאי
מרשימה וסיור בין סגנונות בנייה,
פסלים
מתקרביםלוותק של  90שנה.
שחלקם
שאתם נרשמים :אין
אבל תעצרו רגעלפני
אפשרותלערוך את כל הסיורים ביום אחר.
כיוון שהם מקיפים ומפורטים ,מוקדש לכל
תאריךמשלו ,וזה דווקא יתרון:
סיור נושא
תוכלולחזור שוב ושוב לקמפוס הירוק והיפהפה,
שמזכיר חממות גאונים מהסוג שיש בבוסטון,וכולל גם
מדשאות,שבילי אופניים ,פארק
מגוריתלמידים וצוות,
וגן מרע ,חררי ספורט ,בריכה ,בית קפה ומסעדה.ולפני
שאתם רצים לשפר את הציון של הפסיכומטרי ,שימולב:
המכון פתוח רקללימודים מתקדמים ,תואר שני
ומעלה.
מרע ,בוטניקה נדירה,

תצוגת

הבית

על

של

בס׳וו

של

אחד הסיורים
והוא

מוקדשלביקור

ויצמןורעייתו ורה,

בביתם
שנמצא

אמנם

הוויצמנים

של

הנשיא

הראשון חיים

בתחומי המכון.

כאשר

הוקמה

המרינה וויצמן נבחרלנשיא ,עור לא
לנשיאי ישראל ובני הזוג ויצמן העדיפו להישאר
את הבית תיכנן האדריכל אריךמנרלסון
הוכשר מעון

רשמי

בביתם.

ב־  1936בסגנון

המודרניסטי

די צנוע ,אבל

הוא

000,1
פני

ממוקם

בראש הגבעה .המבנה מזכיר בחלק מהאלמנטים שלו
ומגרלור ,עםחלונות
ספינה
עגולים וגרם מדרגותמעוגל
וגבוההמוביל לחדרי השינה.
ומה בפנים? ראשית ,השימור והתצוגה ראויים לשבח .הם
בינלאומיות .אפשרלסייר בחדרי
נעשו במתכונת וברמה
האירוח של בני הזוג הסלון ,למשל ,חולקלשניים,
אוריינטלי(עיצוב הפנים נעשה על ירי ורה
צר אחר
האוריינטליבולטים
אירופי־אנגלי .בצר
ויצמן) וצד אחר
צבעים כמו טורקיז ,והריהוט נמוך ומזכיר

הסבה בדואית.

הריצוף מקומי :אבן חברון.
תראו את

מערכות הכלים

לבית נשיאישראל.
להיפתחולהיסגר לפי

מחיצות

וסודית או

על
002,1

שסתם

הצורך :אם רוצים
את

שפות ובפינות

ארוחה

שקטה

רעשי פינוי הכלים

ירי הצוות .תסיירו גם בחדרי השינה,
ספרים

וחר־פעמית

עץ(דלתאקורדיון)יכולות

מנסים לחסום

בשש

ששימשו את

וכמערכתבלעדית

בספרייה

שבה

העבודה (גם לגברת

ויצמן הייתה קריירה :היא הקימה אתרצו).
הבית בנוי

למערב.

בצורת

האות ח׳ סביב

בחצר גן הוורדים

ועצים מרעיפיצל.
תצוגה ,היא חניון

תוספת

של

בריכת

שחייה הפונה

ורה ויצמן בריכות נוי

מאוחרת

גם מיזוגאוויר.

משתרע

מ״ר ,סביבו גינה בת  44דונם והוא

האורחים ,והוזמנו במיוחד

שאסור להחמיץ נקרא״בסלון שלורה״,

התושבים

ברחובות כינו אותו ״הארמון״.

בחדר האוכל
ורה

גבעה קטנה.

של הבית הוא משנת
תשמחולגלות שהוא כולל

1999
(אדריכל,

הלל שוקן)

ואתם

מאור,לצורכי

שקוף בגינה ובו מכונית נדירה ,פורד

שכמותה יש רק עור אחת
קוםמופוליטן,
לינקולן
בעולם.
בגן נמצאת גם אחוזת הקבר של בני הזוג ,שעוצבה על

פי דגם מצבותהחיילים הבריטים הנעדרים ,לזכר
מיכאל ,טייס בחיל האווירהמלכותי הבריטי
נפל לים במלחמתהעולם השנייה .השיפוץ העכשווי

בנם

שמטוסו

מדאילי

\ר

סיורים נוספים

סיור עצים

פוטר

הארי

בתחומי המכון

וגנים:

שכדאי

סדרת סיורים

ובעצים הייחודיים הנטועים

לאלהחמיץ:
המתמקדת בגינון

בקמפוס ,בהם

צמחים נדירים

שאינםגדלים במקומות אחרים בארץ ,וכן
מקורותיהם של העצים והדרכים שבהן הגיעולארץ.
סיוראדריכלות :במכון ויצמן ,שנבנה לאורך
השנים ,יש הזדמנות לפגוש מספר סגנונות בנייה ,החל
מהבניינים הראשונים של מכוןזיו ומכון ויצמןלמרע
הראשונה של המאה הקודמת ,דרך
שהוקמו במחצית
סימן ההיכרהארריכלי של
מאיץהחלקיקיםהלבן
המכון ,ועד בנייני זכוכית מהמאה ה־  21בסיוריםיכולים
הבינלאומי של האדריכל
להתוודעלסגנון
המבקרים
מנרלסון,למבנים
אריך
ברוטליםטיים(מבטוןחשוף),
לסגנון
הסטרוקטורליםטי ,הפוסט־מוררניסטיועוד.
סיורפיסול סביבתי :הקמפוס הוא גם מעיןגלריה
ובינלאומי,
פתוחה ,שבה מוצג אוסףפיסול ישראלי
הכולל עבודות של מנשה קרישמן,יגאל תומרקין,
נתן רפפורט ,רני קרוון,סלבדור ראליועור .הסיורים
להתוודעלמושגיםמעולם האמנות,
מאפשרים למבקרים
לזרמים אמנותיים ולהקשרים ההיסטוריים שלהם.
אחר הפסלים שתראו יהיה קצת יוצא דופן :זהו״ויצק״,
המחשב הראשון
או ליתר דיוק חלק ממוחו של ויצק,
).מולו פסל של אלברט איינשטיין,
בארץ ישראל 1955
במחשבישראלי ,כי לא הבין
שדווקא התנגדלהשקעה
אז ,בשנות ה־  50מדוע מרינה כל כך קטנה צריכה בכלל

בסיפורים על

מחשב.

סיור

״מהר החול לפסגת

המדע״ :סיור

במנהרת

